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wzmacniacz dzielony

Firm´ VTL (Vacuum Tube Logic)
za∏o˝yli w 1986 roku David (ojciec)
i Luke (syn) Manley. W 1993 roku podzielili jà
na dwie niezale˝ne wytwórnie o odmiennym profilu.
Manley Labs., prowadzony przez Davida, poczàtkowo
skupia∏ si´ na produkcji urzàdzeƒ studyjnych,
natomiast VTL, pod wodzà Luke’a,
kierowa∏ ofert´ g∏ównie na rynek konsumencki.
Siedziba VTL-a mieÊci si´ w Chino
w Kalifornii, a firmowe motto brzmi:
„Making Tubes User-Friendly”.
Proste i zobowiàzujàce.
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VTL

TL2.5/ST-85
■ƒAlek Rachwald i Pawe∏ Go∏´biewskiƒ■

D

o testu otrzymaliÊmy kombinacj´ przedwzmacniacza
TL2.5 i koƒcówki mocy

ST-85.
VTL TL2.5 to taƒszy z dwóch przedwzmacniaczy liniowych. Dost´pny jest
tak˝e w wersji ze stopniem korekcyjnym
i takà w∏aÊnie recenzowaliÊmy. Obudow´ o tradycyjnym p∏askim kszta∏cie wykonano ze stalowych blach (górna Êcianka jest perforowana). Front to solidny
plaster aluminium z precyzyjnie wyfrezowanymi otworami pod prze∏àczniki i
pokr´t∏a. Umieszczono na nim logo producenta, nie przewidziano natomiast
oznaczenia modelu.
Po lewej stronie znajduje si´ wybierak
êróde∏. Dost´pnych jest szeÊç wejÊç, z
których w tym przypadku jedno wykorzystuje gramofon. Ârodkowe pokr´t∏o
s∏u˝y do regulacji balansu; po prawej
stronie umieszczono regulacj´ g∏oÊnoÊci.
Trzy hebelkowe prze∏àczniki obs∏ugujà
ods∏uch z p´tli rejestratora (tape monitor), wybór wejÊcia z zewn´trznego
przedwzmacniacza lub procesora (przelotka z omini´ciem regulacji g∏oÊnoÊci)
oraz wyciszenie (mute). Komplet dope∏niajà: w∏àcznik g∏ówny (nie przewidziano trybu czuwania), dioda sygnalizujàca
tryb pracy oraz czujnik podczerwieni.
Plastikowy pilot obs∏uguje jedynie regulacj´ g∏oÊnoÊci i szybkiego wyciszenia.
Na tylnej Êciance znajdujà si´ wejÊcia,
zacisk uziemienia gramofonu, wyjÊcia
wysokopoziomowe, dwa wyjÊcia regulowane do sterowania koƒcówek mocy lub
aktywnego subwoofera oraz gniazdo sieciowe IEC.
Zasilacz oparto na toroidalnym transformatorze o mocy 150 VA. Napi´cia dla
wszystkich sekcji sà prostowane, a nast´pnie stabilizowane pasywnie albo aktywnie. Uk∏ad elektroniczny zamontowano na czterech p∏ytkach drukowanych. Gniazda sygna∏owe wlutowano
bezpoÊrednio w PCB obs∏ugujàcà wej-

Êcia i wyjÊcia. Tutaj te˝ umieszczono selektor êróde∏, po∏àczony d∏ugà osià z pokr´t∏em na przedniej Êciance.
P∏yta g∏ówna zawiera elementy zasilacza, potencjometry balansu i wzmocnienia (granatowy Alps z silniczkiem) oraz
dwie pary lamp ECC81 i ECC82 produkcji JJ Electronic. Na kolejnej du˝ej
p∏ytce znajduje si´ opcjonalny modu∏
gramofonowy, wykorzystujàcy par´
lamp ECC83 dla opcji MM (instrukcja
przewiduje triody Sovteka, jednak w czasie ogl´dzin okaza∏o si´, ˝e zamontowano JJ-e) oraz dodatkowà triod´ ECC83 JJ
dla opcji MC. Wybór stopnia MM/MC
wymaga otwarcia obudowy i prze∏àczenia zworek przy gnieêdzie wejÊciowym.
Korekcja krzywej RIAA odbywa si´ pasywnie. Najmniejsza p∏ytka, umieszczona przy przedniej Êciance, obs∏uguje
zdalne sterowanie.
Wzmacniacz ST-85 to najtaƒsza stereofoniczna koƒcówka mocy VTL-a. Cechuje si´ zwartà obudowà. Przednia
Êcianka z frezowanego aluminium zawiera w centrum okno z przyciemnianego szk∏a (widaç przez nie ˝arzàce si´
lampy mocy) oraz g∏ówny w∏àcznik zasilania i diod´ sygnalizujàcà tryb pracy.
Nie przewidziano opcji czuwania.
Na tylnej Êciance umieszczono gniazdo zasilajàce, bezpieczniki, wejÊcia sygna∏owe w standardzie RCA oraz pojedyncze terminale g∏oÊnikowe WBT.
Obok nich znajdujà si´ prze∏àczniki trybu pracy trioda/tetroda. Zmiany ustawieƒ nale˝y dokonywaç przy wy∏àczonym zasilaniu. Górnà Êciank´ wykonano
z perforowanej blachy zapewniajàcej
wentylacj´ wn´trza. Po zdj´ciu os∏ony
uzyskujemy swobodny dost´p do lamp –
po parze podwójnych triod 12AT7 (Sovtek) oraz pentod EL34 (Electro-Harmonix) na kana∏. Pierwsza para 12AX7
odpowiada za wzmocnienie napi´ciowe
sygna∏u; druga – za jego symetryzacj´.
Lampy mocy sà sterowane przeciwsob-

VTL TL2.5/ST-85
Dystrybucja:
Ceny:
VTL TL2.5 phono:
VTL ST-85:
razem:

Hi-Fi Club
11800 z∏
11000 z∏
22800 z∏

Dane techniczne:
VTL TL2.5
Pasmo przenoszenia: 1 Hz – 60 kHz (+/- 3 dB)
Wzmocnienie line/phono:
20 dB/ 45 dB (MM), 58 dB (MC)
Impedancja wejÊciowa line/phono:
20 kΩ/47 kΩ (MM), 500 Ω (MC)
Impedancja wyjÊciowa:
200 ?
Lampy:
2 x 12AU7, 2 x 12AT7
Lampy phono:
2 x 12AX7 (MM), 3 x 12AX7 (MC)
WejÊcia:
6 x liniowe RCA, procesor
WyjÊcia:
2 x RCA regulowane,
tape-out, g∏oÊnikowe WBT
Wymiary (w/s/g):
9,5/35,5/48,3 cm
Masa:
11 kg
VTL ST-85
Moc (tetroda/trioda):

2 x 60 W/2 x 40 W
(20 Hz – 20 kHz, 5 Ω)
Klasa pracy:
AB1
Zniekszta∏cenia:
<3%
Impedancja wejÊciowa:
100 kΩ
Zalecana impedancja obcià˝enia:
2-8 Ω
Lampy:
4 x 12AT7, 4 x EL34
WejÊcia:
1 x RCA
WyjÊcia:
1 para g∏oÊnikowych WBT
Wymiary (w/s/g):
18/40/30 cm
Masa:
20,5 kg

nie (push-pull) i pracujà w klasie AB.
Uzyskane w ten sposób 60 W na kana∏
nale˝y uznaç za bardzo dobry wynik.
Z ty∏u, za lampami, znajdujà si´ cztery
kondensatory Nippon Chemi-Con o
∏àcznej pojemnoÊci 6400 µF oraz klasyczne transformatory – zasilajàcy i g∏oÊnikowe E-I. P∏yta g∏ówna, widoczna po
odkr´ceniu dolnej Êcianki obudowy, wykorzystuje monta˝ przewlekany. Napi´cia ˝arzenia nie sà stabilizowane; pozosta∏e – prostowane przez mostki Graetza
z pasywnà filtracjà. Prosty i przejrzysty
uk∏ad wykorzystuje podzespo∏y dobrej
magazyn hi-fi 3/09
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jakoÊci (Wima, Rel-Cap, MultiCap), nie mamiàc audiofilskim
„bijou”.
Ograniczajàc do niezb´dnego
minimum liczb´ elementów w
przedwzmacniaczu i wzmacniaczu, skrócono Êcie˝ki sygna∏u.
Omawiane urzàdzenia sà dost´pne w kolorach srebrnym i czarnym.

mocnym, wspaniale wype∏nionym dêwi´kiem.
Nie zaskoczy∏o mnie to
w przypadku referencyjnie nagranych i wyt∏oczonych LP’s. Ale ods∏uch
p∏yty Exodus „The Most
Beautiful Day” wywo∏a∏
we mnie lekki
wstrzàs. Tam jest
mnóstwo muzyki,
Êwietna stereofonia, niez∏a dynamika, a jedynym

Pawe∏ Go∏´biewski
Opinia 1
System
Odtwarzacz CD: SoundArt Sarah
Gramofon/ramiona/wk∏adki:
Garrard 401/SME 312,
OL Silver/AT-OC9ML/II, AT440MLa
Przedwzmacniacz gramofonowy:
GSP Elevator/Revelation
Kolumny: ATC SCM-35, Avcon Suestado
Przewody sygna∏owe: Fadel Coherence
IC One, Transparent Audio Reference,
VPI-JMW Phono
Przewody g∏oÊnikowe:
Fadel Coherence SC One
Przewody zasilajàce i listwa:
Fadel Coherence PC One,
Fadel Hotline Coherence
Akcesoria: StandArt STO i SSP, VPI HW-17

W

itajcie w Êwiecie lamp.
W parze z nienagannà
funkcjonalnoÊcià zestawu
VTL-a idzie dêwi´k najwy˝szej próby.
Kto kocha szklane baƒki, znajdzie tu
spe∏nienie swoich fantazji. Brzmienie
jest barwne, soczyste i dynamicznie,
a przy tym naturalne i nienu˝àce nawet
w czasie d∏ugich ods∏uchów. ˚adna
z jego cech nie jest szczególnie uprzywilejowana, ale tradycyjnie dla lampy najwi´ksze wra˝enie robi szczegó∏owoÊç
po∏àczona z p∏ynnoÊcià.
Relatywnie wysoka moc (w konfiguracji tetrodowej 2 x 85 W, w triodowej
2 x 40 W) zapewnia ∏atwoÊç wysterowania wi´kszoÊci kolumn. ATC SCM-35 nie
stanowi∏y problemu w ˝adnym z trybów.
Brzmienie zachowa∏o du˝y potencja∏
dynamiczny. Ewentualne przesuni´cia
akcentu pomi´dzy mikro- i makrodynamikà zale˝à przede wszystkim od klasy
odtwarzacza i realizacji nagraƒ.
VTL okazuje si´ Êwietnym narz´dziem
do oceny brzmienia kolumn i êróde∏.
Ró˝nicuje je bez wysi∏ku i z wdzi´kiem.
Doszukujàc si´ charakteru samej amplifikacji, mo˝na si´ pokusiç o porównania
z innymi uk∏adami na EL34. Okazuje si´,
˝e wzmacniacz nie wpada w stereotyp
14
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kulejàcej kontroli basu ani ∏agodzenia
najwy˝szych cz´stotliwoÊci. Fortepian
pozostaje dêwi´czny i wyraêny, a sekcja
rytmiczna – pe∏na energii. Kontrabas
potrafi groênie zawarczeç strunami; wibracje nie sà maskowane rezonansem
pud∏a, a wybrzmienia perkusji nie pozostawiajà wàtpliwoÊci, z czego wykonano
jej talerze.
Nagrania wokalne to popis VTL-a.
G∏osy kobiece i m´skie brzmià bezpoÊrednio; wyraênie s∏ychaç oddechy, interakcje z mikrofonem, a jednoczeÊnie nie
ma natarczywych sybilantów. W wi´kszoÊci realizacji z akompaniamentem
wokaliÊci lokujà si´ tu˝ za linià bazy.
Rozmieszczenie instrumentów na scenie
jest dok∏adne i stabilne, a wokó∏ nich
doskonale odwzorowuje si´ akustyka
pomieszczenia.
Wbudowany stopieƒ korekcyjny w recenzowanym komplecie skonfigurowano do wspó∏pracy w przetwornikami
MC. Zestawienie z Audio Technikà
AT-OC9ML/II okaza∏o si´ strza∏em
w dziesiàtk´. Gramofon po∏àczony
z lampowà elektronikà pokaza∏ si´ z najlepszej strony – zabrzmia∏ dynamicznie,

odst´pstwem od idea∏u pozostajà niedoskona∏oÊci (a mo˝e to ju˝ zu˝ycie?) t∏oczenia Polskich Nagraƒ.
Opcja wyboru trybu triodowego albo
tetrodowego zach´ca do eksperymentów. W zale˝noÊci od repertuaru warto
poszukaç optymalnych ustawieƒ. Sugeruj´ wybraç tryb triodowy dla nagraƒ
wokalnych, niewielkich sk∏adów akustycznych i instrumentów solowych
(Jacintha „Lush Life”, Jarret „Still Live”,
Pawlik „Grand Piano”). Zyskujemy
wi´kszà przejrzystoÊç brzmienia kosztem pewnych, ma∏o w tym przypadku
istotnych, ograniczeƒ basu i dynamiki.
Tryb tetrodowy, zapewniajàcy wi´kszà
moc, bardziej przypad∏ mi do gustu
w repertuarze rockowym i symfonicznym (Radiohead „In Rainbows”, Pink
Floyd „WYWH”, Wagner „Tannhauser”). To Êwietna opcja, uwalniajàca
u˝ytkownika od wielu rozterek.
Chyba znów si´ zakocha∏em. Pi´knie
brzmiàcy zestaw, kontynuujàcy najlepsze tradycje lampowego grania. Godny
polecenia prawdziwym melomanom.
Nie znudzi si´ przez d∏ugie lata.
Pawe∏ Go∏´biewski
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Opinia 2
System
Gramofon: VPI Aries 3 upgrade/
Zu Denon 103
Przedwzmacniacz korekcyjny:
RCM Prelude
Wzmacniacz zintegrowany:
Triode Corporation TRV-88SE
Kolumny: Avcon Suestado,
B&W 801 Matrix
Przewody sygna∏owe: Argentum 6/4
Silver, Zu Wylde, Velum
Przewody g∏oÊnikowe: Argentum 6/4,
Velum
Przewody zasilajàce: Zu Mother, IsoTek
Optimum
Filtr sieciowy: IsoTek Sigmas

W

po∏àczeniu z B&W 801
Matrix VTL stworzy∏ system dynamiczny, grajàcy
mi´kko, ale zamaszyÊcie. Troch´ lejàcy
si´ dêwi´k by∏ soczysty, bardzo ró˝ny od
tego, jaki zaprezentowa∏a integra Lebena.
Na p∏ycie „Children of Sanchez”, wymagajàcej wiele dynamiki i przejrzystoÊci,
cechy VTL-a ukaza∏y si´ jak na d∏oni. Perkusja gra∏a pot´˝nie i z dobrà rytmicznoÊcià, flugelhorn – szalenie jedwabiÊcie,
g∏adko, ale te˝ ze Êladami zmi´kczenia; nie tylko jedwab, ale
i troch´ aksamitu. Przy tych
cechach p∏yty mo˝na s∏uchaç
d∏ugo i z wysokim poziomem
g∏oÊnoÊci, zapewne dzi´ki brakowi agresji cechujàcemu
testowany wzmacniacz. Nie
jest to jednak amplifikacja nadmiernie u∏agodzona,
z tych, co to przeczyszczajà,
nie przerywajàc snu. Po prostu gra troch´ s∏odko.
Minusy? Na tej p∏ycie
brakowa∏o mi suchego trza-

sku perkusji. W paru miejscach powinien si´ pojawiç, co w zestawieniu
z Matrixami niezbyt wychodzi∏o. Dopiero zestawy Avcona wnios∏y nieco agresji.
Zupe∏na zmiana klimatu: „Five Songbirds”. Kobiece g∏osy zosta∏y oddane
wiernie – z pe∏nià barwy, mi´kko i uwodzicielsko. Efekty przestrzenne (np.
w „Danny Boy” Jacinthy) wypad∏y bardzo dobrze. Wzmacniacz, mimo ˝e
s∏odki, jest równie˝ przejrzysty i drobne
dêwi´ki oraz pog∏os oddaje wiernie. Na
tym albumie ponownie dominowa∏o
wra˝enie p∏ynnoÊci, a przede wszystkim
zrobi∏o si´ bardzo przyjemnie. èród∏a
pozorne (Êpiew, fortepian, perkusja)
by∏y ∏atwo rozró˝nialne. Kontrabas –

raczej pot´˝ny. Na tej p∏ycie mi´kkoÊç
wzmacniacza i specyfika du˝ego woofera BW nak∏ada∏y si´ na siebie. Wola∏bym wi´kszà powÊciàgliwoÊç.
W sumie jednak wra˝enia pozosta∏y
bardzo dobre. VTL to sympatyczny, ale
i muskularny wzmacniacz. Mi∏y osi∏ek
z filmu dla doros∏ych – ch´tnie wykona
prace domowe, a na koniec przyjemnie
zaskoczy gospodyni´.
W trybie tetrodowym (przez ca∏y czas
testu korzysta∏em z tego ustawienia ze

wzgl´du na lepszà prac´ z Matriksami)
wzmacniacz energicznie radzi∏ sobie
z ci´˝szym repertuarem. W symfonice
chóralnej („Requiem” Mozarta w znakomitej interpretacji pod dyrekcjà Herreweghe) detale nie znikajà w nawale dêwi´ku.
Zachowane sà proporcje mi´dzy szczegó∏owoÊcià a rozmachem. Brzmienie solistów (soprany i tenory) by∏o lÊniàce
i g∏adkie. Z kolei mocarne wejÊcia orkiestry („Confutatis”) – rzeczywiÊcie pot´˝ne. Tutaj moc lamp nie zawodzi.
Stereofonia okaza∏a si´ wielowarstwowa; chóry zachowa∏y odpowiednià odleg∏oÊç od orkiestry, zaÊ szerokoÊç sceny
by∏a odzwierciedlona równie˝ na dalszych planach. Muzyka mia∏a symfoniczny rozmach i mas´, za co do pewnego stopnia odpowiada∏y Matriksy.
Nie odnosi∏o si´ jednak wra˝enia dominacji basu nad resztà sk∏adowych muzyki. Owszem, by∏o troch´ przebasowienia
we wspó∏pracy z B&W, nieobecnego
z Avconami, które sà chyba lepszym
partnerem dla tego wzmacniacza. Do
koƒca testu waha∏em si´, czy wol´ wi´cej
dramatyzmu i „bumsa” z Matriksów czy
dyscyplin´ Avconów. Z nimi gra∏o jaÊniej, nieco przejrzyÊciej (wst´ga Aurum
Cantus przewy˝sza tu beryl B&W), bas
by∏ twardszy, choç go nie brakowa∏o.
O ile z du˝ymi wooferami VTL dawa∏
wi´kszà pot´g´, o tyle z mniejszymi –
lepszà kontrol´ i chyba tak˝e wra˝enie
ogólne. VTL z Matriksami gra troch´
zbyt jednoznacznie. Z l˝ejszymi kolumnami bardziej cyzeluje emocje.
Nagranie z kot∏ami („Dix ans aprés”
Savalla) potwierdzi∏o, ˝e VTL z BW docià˝a te˝ niektóre realizacje z niskim
basem. Ponownie pot´ga, ale ju˝ nieco
nadmierna; pierwszy utwór z p∏yty zabrzmia∏ ciut poduchowato. Za to drugi
(z instrumentami strunowymi i perkusyjnymi) – zjawiskowo.
Kierunkiem, którego nale˝y si´ trzymaç, dobierajàc reszt´ systemu, jest
przejrzystoÊç i neutralnoÊç. Dobre powinno byç zestawienie z bezpardonowo
brzmiàcymi kolumnami, jak niektóre modele Audio Physica, testowane w tym wydaniu Avcony
czy Avalony. O ile nie pocz´stuje
si´ tego wzmacniacza ogromnà
membranà basowà, poka˝e, na
co go staç i da pi´kny spektakl
muzyczny. Klasyczny lampowy zestaw dla niezamo˝nych
milionerów. Wysokiej jakoÊci
dêwi´k dla melomana. Badacze pasma proszeni o ustawienie si´ w innej kolejce.
Alek Rachwald
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